
Regulamin Szkółki Grupy Prace Wykończeniowe dla Uczestnika 

 

A. KWESTIE ORGANIZACYJNE 

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika Szkółki Grupy Prace 

Wykończeniowe, która cyklicznie odbywać się będzie się w terminie i miejscu 

ogłoszonym przez Organizatora.  

2. Organizatorem Szkółki jest GPW Academy sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 

3. Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która dokonała rejestracji i bierze udział w Szkółce 

Grupy Prace Wykończeniowe w charakterze innym niż Wystawca lub Organizator. 

4. Organizator będzie ogłaszał Koordynatora Szkółki każdorazowo w ogłoszeniu lub 

innej informacji o planowanym wydarzeniu.  

5. Organizator będzie ogłaszał Koordynatora Szkółki ds. bezpieczeństwa każdorazowo 

w ogłoszeniu lub innej informacji o planowanym wydarzeniu.  

6. Uczestnik Szkółki zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zaleceń 

ww. Koordynatorów. 

7. Uczestnik Szkółki jest zobowiązany do natychmiastowego informowania 

Koordynatora do spraw bezpieczeństwa o zaobserwowanych zdarzeniach lub 

okolicznościach, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub 

budynku bądź zakłócić prawidłowy przebieg Szkółki.  

 

B. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

1. Warunkiem uczestnictwa w Szkółce jest wypełnienie przygotowanego przez 

Organizatora formularza rejestracyjnego w formie elektronicznej dostępnego na 

stronie https://gpw24.eu/szkolenia?typ=Szkółka. Warunkiem prawidłowej 

rejestracji jest podanie wymaganych danych osobowych i wyrażenie wymaganych 

zgód. 

2. Warunkiem wstępu na teren Szkółki jest okazanie imiennego zaproszenia 

otrzymanego drogą mailową po prawidłowym wypełnieniu formularza 

rejestracyjnego. Zaproszenie upoważnia do wstępu na teren Szkółki tylko jedną 

osobę. Zaproszenie może być wystawione przez Organizatora także przy 

bezpośredniej rejestracji na terenie Szkółki. 

3. Po okazaniu zaproszenia Organizator umożliwi Uczestnikowi wstęp na teren imprezy 

i udział w Szkółce. 

4. Uczestnictwo w Szkółce jest bezpłatne. 

 

C. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących 

na terenie Szkółki. 

2. W szczególności w pomieszczeniach, w których prowadzona jest Szkółka, zabrania 

się:  

a. palenia tytoniu i używania otwartego ognia; 

b. wnoszenia i spożywania alkoholu; 

c. podejmowania jakichkolwiek działań mogących stworzyć zagrożenie dla 

bezpieczeństwa pracowników i przedstawicieli Organizatora, Wystawców 

oraz ich pracowników  i innych uczestników Szkółki lub ich mienia.  

https://gpw24.eu/szkolenia?typ=Szkółka


3. Spożywanie posiłków dostarczonych przez Organizatora jest dozwolone wyłącznie 

w miejscach wskazanych przez Organizatora. 

4. Uczestnikowi nie wolno wchodzić do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla 

osób upoważnionych do tego przez Organizatora albo Wystawców. 

5. Uczestnikowi nie wolno wynosić z terenu Szkółki żadnych przedmiotów, ani 

materiałów należących do Organizatora lub Wystawców bez uprzedniej zgody osoby 

upoważnionej. 

6. Uczestnik ma obowiązek zachowywać się w sposób kulturalny w stosunku do innych 

osób przebywających na terenie Szkółki. W szczególności zabrania się używania słów 

powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. 

7. Uczestnik jest zobowiązany za zabezpieczenie mienia wniesionego na teren Szkółki. 

Organizator nie odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie 

wniesionego mienia, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Organizatora. 

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez dozoru lub zagubione przez 

Uczestnika. 

8. W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów prawa, w szczególności z uwagi na 

zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób Organizator może w trybie 

natychmiastowym nakazać opuszczenie terenu Szkółki z jego winy. 

 

D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.07.2019 r. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Uczestnikiem Szkółki a jej Organizatorem, 

którego przedmiotem będzie kwestia związana z uczestnictwem w Szkółce, sądem 

właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Organizatora. 

4. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Uczestnika, Organizator ma 

prawo do rozpowszechniania przez spółkę GPW - Academy wizerunku, utrwalonego 

w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego 

publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych 

(m.in. Facebook, Youtube) oraz wykonanych na zlecenie spółki publikacjach, 

prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach 

informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych 

przez spółkę GPW - Academy w związku z organizacją wydarzenia lub dotyczącą jej 

działalnością informacyjną lub promocyjną. 

 

Łódź dn. 20.05.2019 r.  


